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Güzel Sanatlar Fakültesi’nin lisans düzeyindeki Müzik Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı 

ile öğrenci alınması konusundaki işlemler bu kılavuzda anlatıldığı şekilde yürütülecektir. 

 

1. ÖĞRENCİ KONTENJANI, ÖN KAYIT ŞARTLARI, BAŞVURU TARİHİ VE 

GEREKLİ BELGELER 
 

 ÖĞRENCİ KONTENJANI 

 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Fakültemiz Müzik Bölümü’ne Özel Yetenek 

Sınavı ile alınacak kontenjan 30 öğrenci olarak belirlenmiştir. 

 

 BAŞVURU ŞARTLARI 

 2022 yılında yapılan YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında 150 ve daha fazla 
puan alan; Lise, Güzel Sanatlar Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ve dengi 
okul mezunları başvurabilir. 

 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu Madde 6’da belirtilen kriterlere 

göre, engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental 

retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), 

Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta 

yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) hesaplanmış TYT puanı olanlar, durumlarını 

ilgili yükseköğretim kurumuna “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri 

kaydıyla, özel yetenek sınavına kabul edilir. Bu adayların puanları sınavın yapıldığı 

yıl dâhil 2 yıl süre ile geçerli olup, 2021 YKS’de 100 ve üzeri puana sahip olan adaylar, 

bu puanlarını 2022 YKS’de özel yetenek sınavı başvurularında kullanabilecektir. 

 Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “Engelli Sağlık Kurulu 

Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara 
başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan 
formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre 
değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır. 

 Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda 

raporun geçerlilik süresi mutlaka belirtilir. Süreli raporlarda süresi geçmiş raporlar 
kabul edilmez.  

 Mevcut 30 kişilik kontenjanın %10’u olan 3’ü engelli adaylara, 27’si (%90) diğer 
adaylara ayrılmıştır. Yapılan sınav sonucunda engelli adaylara ayrılan kontenjanın boş 
kalması halinde, mevcut kontenjan sınavı kazanan diğer adaylarla tamamlanır. 

 Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı 

kazanmış olan adaylar da özel yetenek sınavı başvurusunda bulunabilir. 
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 BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 

 Başvurular belirtilen tarihler arasında “Online” olarak yapılacaktır. Posta yoluyla ve şahsen 
başvurular kabul edilmeyecektir.  

 Online başvuru ve ön kayıtlar 01.08.2022 Pazartesi günü başlayacak, 17.08.2022 

Çarşamba günü saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar başvurularını üniversitemiz ve 

fakültemiz Web sayfalarından ilgili linke tıklayarak kendileri yapacaktır. Adaylar 

başvuru esnasında son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş “Vesikalık Fotoğrafları” ile “Lise 

Diploması” ve “Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sonuç Belgesi’ni” sisteme yüklemek ve 

 “Online Başvuru Formu”nu doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurmakla yükümlüdür. 

 Özçekim, manzaralı fotoğraf, kırpılmış fotoğraf vb. kabul edilmeyecektir. 

 Eksik ve yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları onaylanmayacaktır; 

onaylanmış olsa bile iptal edilecektir. 

 Başvurusu kabul edilen adaylara ait liste üniversitemiz web sayfası (www.ksu.edu.tr) 

ve fakültemiz web sayfasından (http://guzelsanatlar.ksu.edu.tr/) ilan edilecektir. 

 Başvurusu kabul edilen adaylar sınava alınacaktır. 

 Özel yetenek sınavına başvuran adayların sınav ile ilgili bilgilendirmeleri, üniversite ve 

fakülte web sayfası ile kişisel e-posta adreslerinden takip etmeleri gerekmektedir.  

 

SINAV YERİ VE TARİHİ 

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı 22.08.2022 – 26.08.2022 

tarihleri arasında yapılacaktır. 

 Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı tek aşamada gerçekleştirilecektir. 

 Sınav, Avşar Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yapılacaktır. 

 Sınav, gün ve oturum saatleri Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfasında 
(http://guzelsanatlar.ksu.edu.tr/) ilan edilecektir. 

 

 Her aday ilan edilen gün ve oturum saatinde sınava girecektir. İlan edilen gün ve oturum 
saatinde sınav binasında hazır bulunmayan aday sınava girme hakkını kaybeder. 

 

 Sabah oturumlarında sınava girecek adaylar 08:15’de, öğleden sonraki oturumlarda 

sınava girecek adaylar ise saat 13:00’de sınav binasında hazır olacaktır. 

 

 ADAYLAR TARAFINDAN SINAVA GETİRİLECEK BELGE, ARAÇ VE 

 GEREÇLER 
 

 Sınava girecek adaylar, yanlarında Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgeleriyle birlikte 

sınavda icra edecekleri çalgıları (piyano hariç), nota, araç ve gereçleri kendileri 
getireceklerdir. 

http://guzelsanatlar.ksu.edu.tr/)
http://guzelsanatlar.ksu.edu.tr/
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2. MÜZİK BÖLÜMÜ YETENEK SINAVININ UYGULANMASI VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

 SINAV YÜRÜTME KURULU 

 Üniversite Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği öğretim üyelerinden oluşur. 

 SINAV YÜRÜTME KURULU'NUN GÖREVLERİ 

 Sınavlarla ilgili her türlü ilan ve duyuruların yapılması, afişlerin hazırlanması, 

 Sınav yapılacak salonların belirlenmesi ve düzenlenmesi, sınavın uygulanması, 

 Sınav gözetmenlerinin seçimi ve görevlendirilmesi, taleplerin Üniversite Yönetim 
Kurulu’na teklif edilmesi, 

 Sınavlarla ilgili gerekli evrak, araç ve gereçlerin hazırlanması, 

 Sınavların kurallara uygun olarak yapılması, 

 Sınavların güvenli ve düzenli bir biçimde yönetilerek sonuçlandırılması, 

 Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisi’nin değerlendirme yapacağı yerin 

hazırlanması ve emniyetinin sağlanması, 

 Özel Yetenek Sınavı sonucunda, Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Jürisi’nin tespit 

ettiği asil ve yedek listelerin hazırlanması ve Fakülte Yönetim Kurulu’na sunulması. 
 

 MÜZİK YETENEK SINAVININ UYGULANIŞI VE KURALLARI 

 Müzik Yetenek Sınavları, Sınav Yürütme Kurulu’nca önceden ilan edilmiş gün, saat ve 

yerde yapılır. Daha önce duyurulmuş sınav saatinden önce sınava başlanamaz. Ancak 

zorunlu nedenlerle sınavın başlama saati Sınav Yürütme Kurulu’nun kararı ile ileri bir 

saate alınabilir. 

 Özel Yetenek Sınavı yüz yüze yapılacaktır. 

 Adaylar yanlarında getirmeleri gereken belge, çalgı, nota, vb. ile birlikte sınav yerinde 

hazır bulunurlar. 

 Sınav binasına ve binanın bulunduğu alana adaylardan başka hiç kimse alınmayacaktır. 

 Adaylar sınav binasının içerisine 5’er kişilik gruplar halinde alınacak olup, bekleme 
salonunda sınav sırasını bekleyeceklerdir. 

 Adaylar sınava alınırken fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi olarak; sadece, T.C. 

Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport kabul edilecek; bunların dışında kimlik 
belgeleri kabul edilmeyecektir. Belgelerinde değişiklik ve sahtecilik yapan adayın 
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sınavı geçersiz sayılır. Kimlik denetimini güçleştiren durumlarda sınav gözetmeni, 

adaya gerekli uyarıyı yapmaya, hatta kimliği hakkında şüpheye düştüğünde sınava 

almamaya yetkilidir. 

 Adayların sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar, görevlilerce kendilerine 
hatırlatılır. Kurallara uymayanlar veya sınav disiplinini bozanlar ile kendileri yerine 
başkasını sınava sokanların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

 Adayların yanlarında cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. bulundurmaları yasaktır. Bu 
kurala uymayan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

 Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı tek aşamalıdır. 

 

 MÜZİK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI 

 Özel Yetenek Sınavı, adayların yetenek düzeylerini belirlemek üzere yapılır. Bu sınavda 
adayların piyano ile duyuş düzeyleri sınanacak ve performans düzeyleri (çalgı veya ses) 

değerlendirilecektir. Ezgisel yatay çizgileri, ritmik modelleri hafızada tutabilme ve 

kendi sesiyle ya da eliyle (ritim algısı kontrolünde) tekrar edebilme becerisini ve çok 

seslilik algısını değerlendirmeyi amaçlar. İki, üç ve dört ses işitme; piyanoda aynı anda 

çalınarak verilen sesi önce kalın ses ve ardından ince ses olmak suretiyle tekrar 

edebilmeyi amaçlamaktadır. Ezgi işitme; piyanoda çalınarak verilen bir ezgiyi ya da 

ezgi parçasını aynı biçimde tekrar edebilmeyi amaçlamaktadır. Ritim algısı; verilen 

ritmik kalıbı aynı şekliyle tekrar edebilmeyi amaçlamaktadır. Performans 

değerlendirmede ise adayların ses veya çalgıları ile sergileyeceği performansa yönelik 

yetenekleri değerlendirilecektir. Adaylar sınava kendilerinin belirleyeceği repertuvar 

dâhilinde ses veya çalgılarıyla performans sergileyecektir. Adaylar sınava sadece 2 (iki) 

eser ile katılacaklardır. 

Performans Değerlendirmede aşağıdaki özellikler değerlendirilecektir: 

  Eser Düzeyi: İcra edilen eserin ses genişliği ve ritmik kalıpları gibi düzey belirleyici 

özellikleri ve güçlük derecesi değerlendirilir. 

  Notaya Uygun İcra: Adayın icrasının, jüri üyelerine sunduğu nota ile uyumu 

değerlendirilir. 

 Teknik Kapasite: Adayın icra ettiği çalgıya ait duruş, tutuş, sağ el, sol el tekniği gibi 
beceriler ile ses için postür, nefes, ses üretimi ve rezonans gibi ögeler değerlendirilir. 

  Müzikalite: Eserin, müzikal yorumlama ve bir bütünlük içerisinde türüne ve dönemine 
uygun olarak icra edilip edilmediği değerlendirilir. Bu değerlendirmede entonasyon, 
nüans, artikülasyon ve diksiyon gibi ögeler göz önüne alınır. 

  Genel Kültür Sözlü İfade Değerlendirmesi: Adayın icra ettiği eserin tür, dönem, besteci 
ve yapı bilgisiyle birlikte, icra ettiği çalgı ya da ses ile ilgili bilgisi ve temel müzik bilgisi 
değerlendirilir. 
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 Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı Puan Tablosu 
 

Soru Tipi Puan 
Toplam 

Puan 

İki Ses 4 Adet 1 4 

Üç Ses 3 Adet 2 6 

Dört Ses 2 Adet 2 4 

Birinci Ezgi 4 Ölçü 3 12 

İkinci Ezgi 4 Ölçü 3 12 

Birinci Ritim 2 Ölçü 3 6 

İkinci Ritim 2 Ölçü 3 6 

 

 
 

Performans 

Değerlendirme 

Eser Düzeyi 10 10 

Notaya Uygun İcra 10 10 

Teknik Kapasite 10 10 

Müzikalite 10 10 

Genel Kültür Sözlü İfade 

Değerlendirmesi 
10 10 

  TOPLAM 100 

 
 Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı en son aday sınava girip çıktığında biter. 

 Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı’nda adayların performansları 100 puan üzerinden 
değerlendirilir. 

 Adayın bu sınavdan aldığı not Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) olarak kabul edilir. 

 Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)’den, 50 (elli) ve üzeri puan alan adaylar 

başarılı, 50’nin altında puan alan adaylar ise başarısız kabul edilir. 

 Jüri tarafından hazırlanan sınav sonuç listesi, tutanakla Güzel Sanatlar Fakültesi 

Dekanlığı’na teslim edilir. 

 

 SINAV SONUÇLARININ İLANI VE KAYITLAR 

 

 Yerleştirmeye esas olan puanın (Yerleştirme Puanı=YP) belirlenmesi için 2022 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu Madde 6’da (Özel Yetenek Sınavı 

ile Seçme Yöntemi) belirtilen kriter ve formüle göre hesaplama yapılır. Adaylar, 

Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konur. İlk 
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sıradan itibaren kontenjan sayısı kadar aday asil, diğer adaylar ise yedek olarak 

belirlenir. 

 KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nü kazanan adaylar, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanlığı’nca Üniversitemiz ve Fakültemiz web sayfalarında ilan edilir. 

 Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen 

ilk iş günü mesai bitimine kadar Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na yazılı müracaat 
edeceklerdir; Bu süre dışındaki müracaatlar geçersizdir. 

 Kesin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yapılır. 

 Kesin kayıt için verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler bu haklarını 
kaybederler ve kontenjan tamamlanana kadar yerine başarı sıralamasına göre yedek 

listeden öğrenci kaydı yapılır. 

 

 

 ÖZEL YETENEK SINAVI İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 

Memur Elif İMALI ATLI 

 

Adres: KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı 

Avşar Yerleşkesi Kayseri Yolu 10.km 

46100 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ 

 

Tel : 0344 300 15 23 (Özel Yetenek Sınav Bürosu) 

0344 300 15 17 (Dekanlık Öğrenci İşleri) 

 

E-mail: eimali@ksu.edu.tr 

 

 
 

 Aday, sınava girmeden önce bu kuralları okumakla yükümlüdür. 

mailto:eimali@ksu.edu.tr

